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כרסב שלא בגד־היס

חשוד ניב

ודד דותי
ביו־ אותי המשעשעים הדברים חד
 החוצ־ הנשים בירחוני לעלעל הוא תר,
 המבריקים דפיו מעל ולראות לקרוא לארציים,

 באסינגטון־באסינגטון שליידי למשל׳ התג, של
צדקה. למטרות בביתה תצוגת־אופנה ערכה

ב תמיד מתרחשים אלה, כגון דברים
 הזדמנות זוהי המפורסמת. הלונדונית ,,עונה״

הבוג בנותיהן את להציג לאמהות מצויינת
 רעותה עיני את אשה לנקר לנשי־חברה רות,

ומא יותר יקר יהלום יותר, הדורה בשמלה
 מנציחים ידועים צלמים יותר. מפורסם הב
 בשמלת באסינגטון־באסינגטון, הליידי את

בג אבותיה תמונת רקע על אפורה סאטן
 אחד תמיד כמעט שם ויש המשפחתית. לריה

 במסעות לב־הארי ריצ׳ארד של לימינו שרכב
המש של השחור השה שהיה ואחר הצלב,
שחקנית. נשא פחה.

כוזנתי? מה מבינים
 אברמו־ סוגיה של בביתה נערכה השבוע

 תצוגת- ההדורה, הדוגמנית לשעבר ניץ׳,
חשו למטרה נועדו שהכנסותיה קטנה אופנה

אילמים. חרשים ילדים מחנכי מיח״א. בה.
פס בצבעי כבר לי צייר החולני דמיוני

שה נשי־חברה׳ המון של מעודן מעמד טל
 סקרני מבט היה אליהן שלי היחיד קשר

 וריח יקרות סיגריות של כחול ענן ברעל,
 לבושות עוזרות שתי ופודרה, בושם .של

 לבנים סינרים קצרצרות, שחורות שמלות
כפר מרחפות צחורים, ושביסים מעומלנים

צחקו מלמולים, לאורחת; אורחת בין פרים
 מרפרפות דוגמניות שמלות, אוושת קים,

מפוארות. בשמלות עמוקים שטיחים על

 שא- היא שם, שהגברת לי, להסביר התנדבה
 המתרוצצת וזאת אקרמן^ (כיום מכנס שה
 נשואת־הפנים, והאשה הדסה, היא הזמן, כל

 ריבי הגברת היא המרפסת, ליד העומדת
 גבוהת והנערה נזיח׳־א, של החיה הרוח פקר,

 דובי- מיס אלא איננה והממושקפת הקומה
 שחורת־ והאשה וסאם. בטי של בתם נר.

 רחל היא הצהובה בשמלה והמושכת, השיער
בטלביזיה. הזה בפרס שזכתה זו לימון׳

 הדברים מן ששמץ מקווה, אני לכם, ברור
הג במציאות. התרחש לא לעצמי שתיארתי

 אחר־הצהריים בתלבושת היו במעמד ברות
 מופיעות הן אין ברעל אפילו ביותר. רגילה

 מטופחות, נראו כולן לא בטוחה. אני כך,
 ארציות היו הן כך. כל ומרוחקות אווריריות

 שדיברה, אחת שם היתה בהחלט. ורגילות
 כל בינוני. מעמד של חשוד בניב אפילו
 אך רעותה. עם כמובן, בשקט, דיברה אחת

גדולה. היתר, שר,המולה לתאר קשה לא
במק מסעיר ואפילו נעים משהו היה אך

(אם זו נשיית־טהח־ה־מגברים באווירה צת׳

 היה ניכר גברים). לצלמים לקרוא אפשר
 זו היטב מכירות שבחדר הנשים שחמישים

 גיסו רכילות, ביניהן החליפו הן זו. את
 אחת של הפרומה האימרה מן להתעלם

משוחררות. נראו הן ציחקקו. מחברותיהן,
ic  i t  i t

הדרום מאיי דליה
•  והטעימות, היקרות הפריכות, !והעוגיות 1 כמיים נשפך והמרענן) <הקר קפה ך

 עושה כשמלכה טריות, כלחמניות נחטפו
 בידיה. המגש עם האורחות בין קילומטראז׳

 ועופרה ברקע ניגן פידליטי היי פאטיפון
 רבה, וברצינות אדיש בקול הודיעה, בורלא

 וכי בבואן, ובמכות יקרות הן שר,אורחות
 פקר הגברת משהו. תסביר פקר הגברת
הח לילד והדרכה לייעוץ שהתחנה סיפרה,

או מוכי־גורל, ילדים 180כ־ כבר מונה רש,
 הטיפול. את 30כ־ רק מקבלים שעה לפי לם

הסי וזו יקרים. הם מכשירי־ר,שמיעה הנכון.
שהגברות מקווה והיא זו, קטנה לתצוגה בה

ח ת פ • ה • ת ר  וד,מרוהטת המפוארת די
J עמדה של״ג, ברחוב להפליא מעודן טעם 

 רקע על בשחור מודפסת (״שמלה סוניה
או כל (אמיתית) בחביבות וקיבלה אפור״)

 נעלבתי. כמעט משרתות? אין מה, רחת.
 בנערה להבחין יכולתי במטבח, מרחוק, לא,

 חדר לבן. וסינור וחולצה חצאית לבושה
 ביניהן היכרתי נשים. רחש הענקי המגורים

 היפר,פיה רוזנשטיין מלכה את שתיים: רק
 במשבצות מרהיבה משי (״שמלת הבלונדית

(״שמ בורלא ועופרה כחול־ירוק־צהוב־אדום״)
 צהובה ושושנה חסרת־טעם, שחורה טרפז לת

 מישהי אין למה השמאלית״. בכתף תקועה
אחת טובה נפש מת?) שהטראפז לד, מספרת

בלי וכנועט תיתורה רחבי וקטנים, גזולים, הס השנהכובע! למה?
הם .ברק. בעל וצבעוני רן מחומר עשויים תיתורת, _י_________

ת על-ידי תשלום, ללא לתצוגה, הושאלו בגדי-היט. את להפליא הולמים תם ׳לאפייט. זזנו

צוקה דמעו ובגד־ים דוגמניות הוצגו מטאו נום׳ בניה
כזו. חשובה למטרה יפה בעין תתרומנה
 חיובי. דבר זהו — שתאמרו מה תאמרו

 — שמאלצי אולי נשמע שזה יודעת אגי
 לא) (או יפות שנשי־חברה לדעת נעים אבל

בהת בעבודה קיומן, את לפעמים, מצדיקות,
בעיסוק. ובריפוי במשחק, בתחנה, נדבות

ובג (דיווה) ים בגדי של תצוגה זו היתד,
 רונאי, נורית הדוגמניות, (טריו). חוף די

 הופיעו לוינקי, ודליה שרה פרי, סילביה
 כבר אפשר מה חשבתי: תמיד בהתנדבות.

 לשניים: נחלקים הם בגד־ים? עם לעשות
 לוזאריאציות האפשרויות ביקיני. ולא ביקיני

 חזרה בולעת אני מצומצמות. הן הנושא על
 אני משגעים, דברים שם היו דברי. את

ליי ההולכים דגמים הם אלה לכן. אומרת
המ בבריכה רק כיום נראים ואולי צוא,

 מישהי לראות רוצה הייתי בסביון. פורסמת
 בעל בגדר,ים למשל, דלילה, את לובשת
 הגדולה והשושנה החשוף הגב גדול, צווארון
 ד,במחילה. מן הרחק לא מאחור התקועה

נרטב. שלא בגדה,ים על השיר את מזכיר
 היתד, בתצוגה ביותר המשגע הדבר אולם

המו הברונזה בגוף הדוגמנית. לוינקי, דליה
 היפים אולי שהם בפניה, שלה, והתמיר צק

 כולה והנראית — מעודי שראיתי ביותר
למע הינה, ואשר הדרום, מאיי אכזוטי כצור
מל חדלו לא הנשים שבי־ציון. תושבת שה,

 היתד, שזו פעם כל התפעלות קריאות הביע
 לתר, דיאנה אפילו ובחן. בביטחה מופיעה,

 הג׳רוסלם של והעליזה העגולה העתונאית
 שהיא תצוגת־אופנה בכל המכריזה פוסט,

מכליה. יצאה — כחושות נערות מתעבת
 שר,גברות דבר׳ של פירושו אין אולם

 הן המוצגים. מן לגמרי דעתן את הסיחו
/ ,מולןד למראה נאנחו ז  ביקיני שהוא רו
 נוכח עיניים גילגלו לבנות, בנקודות אדום
 נהדרת גלימה של עשיר צרוף שהיה גאנה,

 אמרה, אחת ואשד, חמים. צבעים בעל ובגדים
הר בחלוק בבית מתהלכת היא היתר, שאם
 בשם הים לשפת המערכת של האדום חצה

 מלפנים לגמרי הפתוח — (כלנית) קוקליקו
 כל היה העבודה, מן חוזר כשבעלה —

 ארוחת על מוותר היה הוא כדאי. העסק
הערב.

 למיח״א הכנים כזה, אחר־צהריים ובכן,
אחד. לקנה,־שמיעה המחיר בדיוק ל״י. 300

ההר מן להשתחרר לי קשה מה, משום
 של בעליהן גם זו בתצוגה נכחו שאילו גשה

 יותר הרבה תורמים אלה היו — הגברות
 וזה לנפש. ל״י חמש של ממוצע מאשר
יותר. נדיבים הם שגברים להודות, נורא

לטובה. זו גם אבל הביטוי: על לי תסלחו


